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Beköszönő
Devecsery László: Fény, virág, remény

Nevet, kacag a tavasz,
pajkos, kedves, s ravasz;
hisz’ a szél messze szaladt,
nem maradt az ég alatt.

Csak fény, virág, remény,
az új évszak küszöbén;
bimbók nyílnak a fákon,
millió kicsi ágon.

Testületi Hírek
1.Bikal Község Képviselőtestülete döntött arról,
hogy az idei évben is kiírja a civil
szervezeteknek szóló pályázatát. Pályázni
bejegyzett és be nem jegyzett, de működő
szervezet tud, 2018-as programtervével és az
ehhez
kapcsolódó
költségvetéssel.
A
rendelkezésre álló keretösszeg 800.000 Ft.
Támogatásban csak azok a szervezetek
részesülhetnek, melyek a 2017-es támogatással
elszámoltak! A pályázatok beadási határideje
2018. május 2. A határidő után beérkezett
pályázatokat a testület nem bírálja! Adatlapot a
hivatalban lehet kérni!
2.Képviselőtestületünk az idei évben is kiírja
lakásfelújítási pályázatát. Pályázni bikali
lakosoknak lehet, a tulajdonukban lévő lakóház
külső felújítási munkálatainak támogatására. Az
elnyerhető támogatás a bekerülési költség 30
%-a, maximum 150.000 Ft. Adatlapot a
hivatalban lehet kérni. A pályázathoz minden
esetben csatolni kell a munkákhoz kapcsolódó

költségvetést. A pályázat benyújtásának
határideje: 2018. május 2. A határidő után
beérkezett kérelmeket testületünk nem bírálja!
3. Képviselőink úgy döntöttek, hogy pályázatot
nyújtunk
be
térfigyelő
kamerarendszer
bővítésére. A pályázat keretében 4 db
kamerával kívánjuk növelni kameráink számát.
A pályázathoz a 15%-os önerőt településünk
biztosítja.
4. Testületünk elkezdi megszervezni az idei
falunapot és gyermeknapot. A színvonalas
műsorok biztosításához a tavalyi évi források
nagyságát az idei évben is biztosítjuk.
5. Testületünk döntött arról, hogy a parkban
lévő játszótér fölé valamilyen árnyékolást
építtet a nyári napokra. Ennek a lehetőségeit
elkezdtük felmérni.

2

Bikali Újság

Tájékoztató

FOGADÓÓRÁK:

(más elfoglaltság esetén
a fogadóóra elmarad.
Ezért szíves elnézésüket
kérjük!)
Kőműves József
polgármester
hétfő
16:00 – 17:00

ELÉRHETŐSÉGEK:
Kőműves József
polgármester
e-mail:
bikalihivatal@bikal.hu
Mázsár Réka
alpolgármester
06 30/534-7604
Maisch Norbert
képviselő
e-mail:
mnorbert76@freemail.hu
Miklós Balázsné
képviselő
.
0630/5927487
Borsi Viktor
képviselő
0630/654- 6804

POLGÁRMESTERI
HIVATAL
DOLGOZÓI:
dr. Markó Gábor
jegyző Bikal:559-018
Kozár: 459-101/ 13-as
mellék
Bognár-Papp Zsuzsanna
ig. előadó 559-018
JurasitsGyöngyi
adóügyi e. 459-205
Ügyfélfogadás:
Hétfő-Csüt.: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
Pénztári nyitva tartás:
Hétfő.: 8:00-15:30
Péntek: 8:00-11:00

2018.április

Megkérjük a bikali lakosokat, hogy kutyáiknak az ingatlanjukhoz tartozó udvaron
szíveskedjenek életteret biztosítani, ezáltal gondoskodva felelősségteljesen az
ellátásukról, nevelésükről, s mozgásterük fenntartásáról!
Az állatokért felelősséggel tartozunk, nem engedhető meg, hogy az utcán
kóboroljanak, mert ez sem az állatok, sem pedig a lakosok biztonságát nem szolgálja!
„... egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.”
(Antoine de Saint-Exupery)


Május 15-én kedden, 9-12 óra között újra véradás lesz! Bikalon ennek a
„segítségnyújtásnak” nagyon nagy hagyományai vannak, s büszkék vagyunk rá, hogy
ilyen sokan vért adnak! Remélem májusban is meg tudjuk mutatni, hogy Bikalra
érdemes kijönni a vöröskeresztnek! A véradókat egyébként a már szokásos plusz
ajándékkal várjuk!

Tisztelt Bikaliak!
Elérkezett az a nap, amikor újra szavazhatunk, s eldönthetjük, hogy az elkövetkező 4 évben
kik irányítsák országunkat. Április 8-án tehát országgyűlési választások lesznek!
Mint már tudják, két szavazólapot fog kapni minden lakos, egyiken egyéni jelöltekre
szavazhat, a másikon kedvenc pártjára adhatja le voksát.
Azért, hogy a fennálló zűrzavaron kicsit könnyítsünk, ezért közzétesszük a választási bizottság
által jóváhagyott, a mi körzetünkben indulók listáját, pártok ABC sorrendjében, régi és új
pártok alapján
1. Demokratikus Koalíció (MSZP-vel közös jelölt) Lukács János. 2. Fidesz-KDNP közös
jelölt Dr. Hargitai János. 3. FKGP Prim Géza. 4. Jobbik Szőcs Norbert. 5. LMP Bosnyák
András. 6. Munkáspárt Horváth József.
Új pártok: 1. CSP Lakatos Csaba. 2. Hajrá Magyarország Lőrincné Németh Marianna Sarolta.
3. HHP Buzgó Krisztina. 4. MEDETE Párt Orsós Erzsébet. 5. MCP Kóródiné Sárközi Rita. 6.
Összefogás Párt Antal-Haszonics Hajnalka. 7. SEM Szaksz Adrienn Zsanett.
Reméljük a felsorolás alapján már talán könnyebb lesz választani, s jelöltünk nevét tudva, már
könnyebb lesz szavazni!
Listás szavazáson olyan pártra is leadhatjuk szavazatunkat, aki egyéni jelöltet nem indított
körzetünkben. Itt egy kicsit könnyebb dolgunk van, csak ki kell választanunk a felsorolásból a
nekünk szimpatikus pártot, s voksolhatunk is rá.
Remélem sikerült ezzel a kis segítséggel is hozzájárulni ahhoz, hogy Bikalon Minél többen
menjünk el szavazni! Ne felejtsük el, hogy saját jövőnkről ne mások döntsenek, hanem mi!
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Iskola és óvoda hírei
2018. február 17-én, szombaton Curie környezetvédelmi versenyen vettek részt iskolánk továbbjutott
csapatai. A 3-4. osztályos korcsoportban 3. helyen végzett Herman Sára, Mészáros Fanni, Jauch András
csapata. A felsősök közül 5-6. korcsoportban 6. helyen végzett Gazda Inez, Pónya Panka Bíborka, Wolf
Lara, hetedik lett Flórián Eliza, Hollósi Viktor és Orsós Dominik csapata, a 7.-8. korcsoportban negyedik
helyen végzett Deák Lili, Kun Dániel és Székely Ábel csapata. Felkészítőik Nagy Éva, Hermann Brigitta,
Rózsa Józsefné. Gratulálunk szép teljesítményükhöz.

MEGEMLÉKEZÉS
Az idei évben is megemlékezést tartottunk az 1848-49-es Szabadságharc
és Forradalom hőseire. Hagyományainknak megfelelően Bikalon a
központi parkban adták műsorukat a 2. osztály tanulói, melynek címe
Mióta piros, fehér, zöld a magyar zászló. A megemlékezést március 14én tartottuk, 12:00 órai kezdettel.
Az ünnepségen részt vettek az óvodások is, valamint az alsó tagozat
tanulói. Az előadás után Knieszné Virág Gizella és Mázsár Erika helyezték
el tiszteletünk jelképeként az iskola koszorúját. Ezt követően minden
óvodás és iskolás is a kopjafa köré tette saját kezűleg készített
emléktárgyát.
Ezúton is szeretnénk megköszönni az Önkormányzat dolgozóinak
segítségét!
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2018. március 05-14. - A magyar művészetek hete volt az oviban,
amikor is régi magyar hagyományokkal ismerkedhettek meg a gyerekek
és készültek a közelgő március.15-i ünnepség
ünnepségre.
Lehetőség volt megismerkedni a nemezelés technikájával, istállót
látogathattak, lovas kocsikázhattak és együtt ünnepelhettek március
14-én
én az alsós iskolásokkal a parkban.
Köszönjük azok segítségét,
megvalósításához!

akik

hozzájárultak

a

programok

2018. március 19. - Figura Ede előadásában
tekinthették meg a gyerekek, az alsós iskolásokkal
együtt A brémai muzsikusok című mesejátékot két
nyelven /német-magyar/.
magyar/. Köszönjük a támogatást a
NNNÖ-nek!

Óvodánk felújítása folyamatosan zajlik, köszönjük az
intézmény
támogatását
Bikal
Község
Önkormányzatának!

Az óvodai beiratkozás időpontja: április 12
12-13.
13. Minden leendő kis ovist szeretettel
várunk!
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR

Évadnyitó Húsvétvasárnap
2018. április 1.
Kemencés gasztrofesztivállal köszöntjük a tavaszt, gólyalábasokkal, mutatványosokkal, lufihajtogató bohóccal

várunk. Vidám napunkat bolondos előadások teszik különlegessé, ismerd meg a Lónak vélt menyasszony és a Roma
dajdaj humoros történetét. A nap folyamán a régi mesterségek is be
bemutatkoznak!
mutatkoznak! A talpalávalót a Szelindek együttes
biztosítja.
Kemencés húsokkal és kemencében sült kenyérlángossal készülünk!

Húsvéthétfő
2018. április 2.
Hagyományőrző
rző kemencés ételekkel és húsvéti programokkal készülnek a birtoklakók, lesz locsolkodás,
Húsvéti triatlon játék, nyuszi futtató verseny és tojás díszítés. A királyi solymász madárreptetéssel és
ismeretterjesztő produkcióval vár. Vidám zenés gyermekműsor szemtanúi lehetünk a Grimaszk bábszínház
előadásában. Hadi tornánk keretében megidézzük nek
nektek
tek a lovagok középkori, játékos csetepatéit és
komoly harcait.
Ingyenes nyílt nap pedagógusoknak az Élménybirtokon!
2018. április 14.
Ingyenes belépés pedagógusoknak az Élménybirtokra! Ismerkedjen meg iskoláknak, gyerekeknek,
tanároknak nyújtott szolgáltatásainkkal és az 2018
2018-as
as osztálykirándulás programokkal!
Tavaszi standard program
2018. április 19., 21., 26., 28.
Új előadással várjuk látogatóinkat tavaszi nyitva tartási napjainkon. Az Ördög és a Szegény Jankó képzeletet
megmozgató mesével kés
készülnek a birtoklakók!
Jegyár felnőtteknek: 1.900 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
Majális Bikalon
2018. május 1.
Ser és virsli tivornyával várjuk a férfiakat! Családi és hölgyeknek szóló programokkal is készülünk. A napot
egy izgalmakkal teli lovagi torna zzárja.
árja. Szurkolj kedvenc lovagodnak!
Jegyár felnőtteknek: 2.200 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Részletes információk: www.elmenybirtok.hu
Jegyrendelés: +36 72 459 546, 547
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Egyházi Hírek
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Anyakönyvi hírek
MEGSZÜLETETT
Maisch Alex

Az Bikali Evangélikus Egyházközség elfogadta a 2017-es zárszámadást.
A templomtető felújításakor keletkezett adósságot sikerült kifizetnünk.
Köszönjük mindazoknak, akik adománnyal, munkával segítették a
munkálatokat, gondolatban vagy imádsággal támogatták azt.
Az egyházfenntartói járulék egyben vagy részletekben befizethető
Piszkor Istvánnénál (4500Ft/fő/év).

Molnár Sarolta és
Maisch Norbert gyermeke

Köszönettel: Bikali Evangélikus Gyülekezet
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Istentisztelet:
A hónap 1. vas. 14 órakor
A hónap 3. vas. 11 órakor
Elérhetőségek
Koskai Erzsébet lelkész
459-092,
0630/587-4610

KATOLIKUS EGYHÁZ
Szent Anna templom
Szentmisék:
vasárnap: 11:15
szerda: 17:00
minden 2. csütörtök : 17:00
A csütörtöki szentmise után felnőtt
katekézis Csibi Imre atyával.

Kovács Zalán
Szloboda Bianka és
Kovács Erik György
gyermeke

Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!
Csibi Imre plébános: 0630/322-0690
Studer Zsófia: 0630/358-7564

In Memoriam Borkó Rezső
Borkó Rezső 1924-ben született Bikalon, s 2018 márciusában halt meg
Szolnokon! Újságunkban azért emlékezünk meg róla, mert olyan
szeretettel, olyan lelkesedéssel kötődött egykori falujához, melyen még az
itt lakók, őt ismerők is meglepődtek. Rezső bácsi 1936- ban költözött el
Bikalról, de sosem felejtette el az itt megélt élményeket.
Hajszálpontosan
emlékezett
mindenre,
melyet
életrajzi
visszaemlékezéseiben meg is írt. A kilencvenes években többször visszajött
hozzánk, s próbált találkozni régi, még élő ismerőseivel. Az utóbbi időkben
már nehezebben utazott, de telefonon folyamatosan tartotta a kapcsolatot
önkormányzatunkkal. Kérésére a Bikali Újság minden számát elküldtük
neki, melyet ő nagy szeretettel olvasott. A Bikalról szóló mesekönyv
elkészítésében is aktív szerepet vállalt történeteivel, lektorálásával. A Bikali
ovit rendszeresen támogatta, minden ünnepen meglepte a kicsiket komoly
ajándékaival.
Rezső bácsi 94 évet élt, nagyon fog hiányozni, nyugodjék békében!

GRATULÁLUNK!
ELHUNYT

Borkó Rezső
Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak!
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KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
MENTŐ: 104,
TŰZOLTÓ: 105, RENDŐRSÉG: 107
ORVOSI RENDELŐ BIKAL
H.,K.,CS.,P., : 8:00-11:30
SZe.: 13:00-16:30 72/459-217
FOGORVOSI RENDELŐ MÁGOCS
Dr. Vass Edit bejelentkezés: 72/451-114
ORVOSI ÜGYELET
dombóvári kórház 74/461-198
H.,K.,Sz.,Cs.: 16-tól másnap 8 óráig.
Ünnepeken a hétvégi rend szerint.
Gyermek ügyelet 74/ 564-086
munkaszüneti napokon 8 - 16 óráig.
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Kemsei Klaudia, Sparasné Póth Mariann
szerda 13-14:30 Polg. Hiv. 389-163
KÖRZETI MEGBIZOTT RENDŐR
Müller György szolgálati tel.:30/218-4806
Komló: 582-440
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS BIKALON
Piszkor Istvánné, Gyöngyi 06 30/231-3985
POSTA BIKAL 459-210
OKMÁNYIRODA KOMLÓ Városháza tér 3.
72/ 584-013, ,
VÍZ HIBABEJELENTÉS (0-24)
06 30/468-2566
ÜGYINTÉZÉS Szászvár Május 1 tér 1. 389-064
EON ÁRAM- HIBABEJELEN.0680/ 205-020
EON GÁZ- HIBABEJELEN.06 80/ 424-242
KÖZVILÁGÍTÁS:72/559-006,06-30/748-1581
MUNKAÜGYI KÖZPONT
Mágocs Művelődési Ház
minden hónap első keddjén
8 – 12 óra között
FÖLDHIVATAL KOMLÓ
Berek u. 3. Tel.: 483-110
KÉMÉNYSEPRÉS
1818/ 9menü/ 1pont

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG

Komló, Városháza tér 3.
telefon: 72/584-000
ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8:00-16:00
FALUGAZDÁSZ Nemes Balázs
06 30/ 329-2881 Ügyfélfogadás:
kedd 10:00-11:00 IKSZT Bikal
A komlói JÁRÁSI HIVATAL
bikali ügyfélszolgálat

2018.április

A BIKAL NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÁSAI
szennyvízszippantás:
(ezek az árak csak Bikalon érvényesek)
lakossági:3.300Ft, közületi: 16.370Ft
(bankszámlaszám:11746043-21439865-000000000)

Gázcsere: 4.350Ft
(kérésre nyugdíjasoknak és rokkantaknak házhoz
visszük)
jármű bérleti díjak:utánfutó: 2.200Ft/nap
sörpad garnitúra bérleti díj:
1 garnitúra (2 pad, 1 asztal) 500Ft/nap

ÜGYFÉLFOGADÁS:
Munkanapokon: 8:00-12:00 Tel.: 559-006
GUMISZERELÉST, CENTÍROZÁST ÉS
DEFEKTJAVÍTÁST VÁLLALOK
SZÁMÍTÓGÉPES MOTOR-DIAGNOSZTIKA!!
Kübler István, autószerelő
Bikal Ifjúság utca 37. TEL.:0630/621-0752

Tiny Aprócikk Bolt
Kapható cikkek: háztartási termék, ajándék áru, játék,
művirág, vegyi áru, háztartási papír, papír-írószer,
csomagoló papírok, hobbiállat eledel és felszerelés,
ruházat –cipő –rövidáru, szerszámok, festékek,
zár-vasalat –kötőelem, édesség, egyéb szezonális
termékek.
Névre szóló egyedi fa termékek rendelhetők.
Bikal, Rákóczi u. 8.
Tel.: 30/947-7479

BIKALI BOLTOK

Vegyesbolt – Hild Gáspárné 459-374
Tiny Aprócikkbolt Kiss Tiborné 30/947-7479
Ifjúság Presszó Wieder Csaba 30/901-6906

IKSZT E- MAGYARORSZÁG:
AZ ÖNKORMÁNYZAT TETŐTERÉBEN
H., K., Sz.,Cs: 12:30-16:30 P.: 8:00-12:00

Könyvtár
Kedd – Péntek :
Szombat:

12:30-16:30
12:30-16:30
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Egyházaskozári Helyi Választási Iroda
7347 Egyházaskozár, Fő tér 1.
Tisztelt Választópolgárok!
Az országgyűlési képviselők 2018. évi választására 2018. április 8. napján, vasárnap kerül sor. A
szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. A szavazás helyszíne: Bikal, Rákóczi u. 13. /Óvoda épülete/.
Szavazni csak személyesen, a következő érvényes igazolványok valamelyikének bemutatásával
lehet:
- lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú
személyi igazolvány);
- személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) és lakcímigazolvány (lakcímkártya), vagy
- útlevél és lakcímigazolvány (lakcímkártya), vagy
- 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és lakcímigazolvány
(lakcímkártya).
Kérem, ellenőrizzék okmányaik érvényességét! A fenti okmányok bemutatása nélkül, vagy
érvénytelen okmány esetén nem szavazhatnak.
A szavazás során két szavazólapot kapnak: az egyik szavazólapon az egyéni választókerületi
jelöltekre, a másikon az országos pártlistákra szavazhatnak. Mindkét szavazólapon érvényesen csak
egy szavazatot adhatnak le. (Egy egyéni jelöltre, és egy pártlistára lehet szavazni.)
Az a választópolgár, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, és kérte, hogy az országgyűlési
képviselők választásán nemzetiségi választópolgárként szavazhasson, pártlista helyett nemzetiségi
listára szavazhat.
A mozgásukban akadályozottak a szavazáshoz mozgóurnát kérhetnek. Ezt online vagy papír alapon
tehetik meg. A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani a hivatalba 2018.
április 6-án 16 óráig, vagy a Helyi Választási Bizottsághoz (tehát a szavazóhelyiségbe) 2018. április
8-án 15 óráig. (Ez utóbbi az online benyújtás határideje is.)
Dr. Markó Gábor sk.
HVI vezető

Bikali Újság Bikal Község Önkormányzatának havonta megjelenő információs kiadványa. A megjelentetni kívánt híreket,
hirdetéseket, közérdekű információkat, az újsággal kapcsolatos észrevételeiket a következő e-mailcímre várjuk:
bikaliujsag@freemail.hu - anyagleadási határidő: április 25.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

